KÁVA

KÁVA AKÚ MÁ MAMA
Babyccino

Anglická Has Bean Coﬀee sa radí k popredným
pražiarňam vo svete. Dvakrát za mesiac kávu
obmieňame. Chceš ju aj na doma? Na predaj
máme 250g balenia.

Horúca mliečna pena v šálke s Krtečkom vhodná
pre najmenších. (7)

Espresso

€

Espresso lungo

€

Espresso doppio

€
(7)

Cappuccino (7)
(7)

Flat white (7)

€
€
€
€

Kávové nápoje ti radi pripravíme z bezlaktózového
alebo ovseného mlieka

FILTROVANÁ KÁVA

LETNÉ KÁVOVÉ DRINKY
Ľadové doppio

€

Dvojité espresso na ľade podávané v skle.

Aﬀogato

€

Kopček vanilkovej zmrzliny Häagen-Dazs preliaty
espressom. (3, 7)

EXTRA
Mlieko čerstvé (7)

€

Mlieko bezlaktózové

€

Mlieko XXL (7)

Do našej ponuky pribudla filtrovaná káva, sláva!
Pohár horúcej čiernej kávy Batch Brew sedí k prebúdzaniu ako uliaty. Servírujeme do vypitia zásob.

Batch Brew

€

€

Mlieko ovsené (1)

€

Espresso shot

€

DOMÁCE SLADKOSTI
Čaje Teapigs privážame z Anglicka. Medzi
porcovanými čajmi sme im nenašli miestneho
konkurenta. Servírujeme s medom a citrónovou
šťavou.
Vyber si z našej ponuky: earl grey čierny / zelený
s jasmínom /rooibos / ovocný / mätový / kamilkový

Pre jedného v konvičke
Pre kamošov v džbáne

Všetky sladkosti vznikajú v našej kuchyni s láskou
podľa tradičných receptov.

Banánové lievance
Lievance s domácim tvarohovým krémom, našou sezónnou kyselkavou ovocnou omáčkou a karamelom. (1, 3, 7)

Maslový koláč
s tvarohovou plnkou a sezónnym ovocím. (1, 3, 7)

Brownie
NÁŠ TIP

Čajová pohoda na domov
Naše čaje sú trvanlivé a jednoduché na prípravu.
Na predaj máme balenia po 15 čajových vrecúšok —
opýtaj sa kolegov na dostupnú ponuku.

Čokoládové brownie s lieskovcami (bezlepka). (3, 7, 8)

Vanilkový miláčik
Tvarohový dopping vhodný pre všetky generácie podávaný s čerstvým sezónnym ovocím a piškótami. (1, 3, 7)

Čokoládovo-kokosový
puding (vegan)
Čokoládový dezert s kokosovým mliekom a strúhaným
kokosom zo žufaňovskej dielne, inšpirovaný Bounty
tyčinkou. Servírujeme s čerstvým sezónnym ovocím.

LIMONÁDY NAŠE
Na prípravu limonád používame sirupy PIJO BIO.
Sú vyrábané výhradne z ovocia, bez pridania cukru.
Sladkosť a hustota je výsledkom koncentrovania
čistej jablčnej šťavy.

Kola

MALÝ

Bazovka

€/

€

bazový sirup PIJO BIO, citrónová šťava, výluh
zo zeleného čaju a medovky

Malinová

ON LEMON sú jemne šumivé limonády vyrobené
na prírodnej báze. Lemonisti deklarujú dôraz pri
výbere správnych ingrediencií od menších rodinných
podnikov, tak sme si padli do chuti.

Matchbata
€/

€

malinový sirup PIJO BIO, maliny, citrónová šťava,
šípkový výluh

€

100% prírodná so zníženým obsahom kofeínu
€

zelený čaj so šťavou z jablka, citrónu a limetky,
bez pridaného cukru

Pomaranč

€

zdravšia verzia dobre známej socíkovskej žltej limče

Citronáda

€/

€

filtrovaná voda s reverznou osmózou, čerstvá citrónová
šťava, plátky citróna. Bez cukru.

MINERÁLKA
Budiš
perlivá / jemne perlivá

Pomaranč / Grep / Mix
Namiešaj si vitamínovú bombu podľa vlastnej chuti.

NÁPOJE

€

VÍNO
Rodinný pivovar Karpat — pivo uvarené z karpatskej
vody a kvalitných surovín podľa osvedčených
tradičných receptúr s nezameniteľným špecifickým
charakterom a bohatou chuťou.*

Karpatský Biely vlk 10,5°
Svetlý ležiak. Vrchne kvasené, osviežujúce pivo s plným,
sladovo ovocným telom. Vôňa koreňovo sladká.
Nepasterizované a nefiltrované pivo. (1, 12)

Summer California ALE 11,5°
Vrchne kvasené, ľahké osviežujúce pivo s výrazným
chmeľovo-citrusovým podtónom. Nepasterizované
a nefiltrované pivo. (1, 12)

Vinárstvo Bažalík — spojenie remesla, kultúry,
tradície a lásky k zemi. Žiť z toho, čo nám táto zem
dáva. S pokorou vypestovať hrozno, bez chémie,
šetrne k sebe i okoliu. S radosťou z neho vyrábať
dobré víno a s láskou si ho vychutnať s najbližšími.**

Portugal Rosé 2018 polosladké
€

Je svieže, sladké. Vďaka kratšej fermentácii zostáva vo víne
väčšie množstvo zbytkového cukru. (12)

Letný vínový drink s malinami
€

€

Portugal Rosé 2018 polosladké, sýtená voda, maliny,
ľad. (12)

Karpat Zero
Nealkoholické remeselné pivo. (1, 12)

* Pivo sa môže počas sezóny obmieňať

€

** Víno sa môže počas sezóny obmieňať

